
Zápisnica zo zasadnutia  Rozhodcovskej komisie 

 

Dňa: 22.9. 2018 

Miesto: Junácka 6, BA; ZŠ Ondreja Nepelu v BA 

Zúčastnení:  Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Hodnotenie prípravy školenia a nahlasovania zúčastnených 

2. Otvorenie školenia Rozhodcov na Junáckej v zasadačke 

3. Príprava nominácii podľa pretekov SP v sezóne 2018/2019 – časť rozhodcov  

4. Zaslanie tabuľky nominácií a konfliktov záujmov – technické panely 

 

K bodu 1: 

Členky RK schválili konečnú podobu programu školenia: 

 

Školenie pre rozhodcov: 

 

21.9.2018 

 

16,30 - 17,00  Otvorenie, stručné vyhodnotenie aktivít uplynulej sezóny (L. Bohunická, I. 

Benzová) 

17,00 – 17,45 Zmeny v rozhodovaní platné pre sezónu 2018/2019 (L.Bohunická) 

18,00 - 19,30  Pozitívne a negatívne hodnotenie technických elementov (skoky, piruety, sólo) 

(L. Bohunická) 

19,45 – 20,30 Pozitívne a negatívne hodnotenie 

 

22.9.2018 

 

8,00 – 8,45  Pozitívne hodnotenie technických elementov (kroky a choreo-sekvencia sólo a 

športové dvojice) (L.Bohunická) 

9,00 – 9,45  Hodnotenie komponentov (A. Domanská) 

10,00 - 11,30  Psychologické problémy relevantné pre rozhodcovskú činnosť v 

krasokorčuľovaní (Doc. Gregor, FTVŠ UK.) 

11,45 – 12,30 Diskusia k etickej problematike (T.Gregor, L. Bohunická) 

13,30 - 17,00 

- cvičné rozhodovanie časti voľných jázd žien 



- vyhodnotenie rozhodovania, (L.Bohunická) 

- postupové skúšky – rozdelené podľa jednotlivých kategórií 

17,00 Záver 

 

Školenie pre špecialistov a kontrolórov 

 

22.9.2018 

 

9,30 – 10,00  Otvorenie, stručné vyhodnotenie aktivít uplynulej sezóny (S. Grinčová) 

Spoločne s rozhodcami: 

10,00 - 11,30  Psychologické problémy relevantné pre rozhodcovskú činnosť v 

krasokorčuľovaní 

11,45 – 12,30 Diskusia k etickej problematike 

13,30 – 16,00 Pravidlá a elmenty/levely pre sezónu 2018/2019 (V. Tauchmanová) 

17,00 – 21,00 VJ Ženy – nácvičné hodnotenie – O.N. Trophy 

21,30 – 22:30 Zhodnotenie určených levelov a zaradených elementov – diskusia po súťaži (Z. 

Drnzíková)  

 

23.9.2018 

 

9,00 – 12,00  Praktické ukážky hodnotenia a určovania úrovní jednotlivých elementov 

a organizácie práce panelu – V. Tauchmanová, Z. Drnzíková 

12,00 – 13,00 Skúšky/testy – spracovala Z. Drnzíková 

 

Na školenie sa prihlásili takmer všetci aktívni rozhodcovia, kontrolóri a špecialisti. 

Potešiteľný je záujem mladých nových bývalých športovcov o aktívne zapojenie do 

rozhodcovských funkcií. Súčasťou školenia sú aj testy. Testy pre rozhodcov pripravila L. 

Bohunická, testy pre TK a špecialistov Z. Drnzíková. 

 

K bodu 2. 

V rámci otvorenia školenia RK pripravila a schválila stručné hodnotenie minulej sezóny 

s akcentom na potrebu vzdelávania a zvyšovania kompetentnosti nielen v odbornej, ale aj 

morálnej oblasti.   

 

K bodu 3. 

I.Benzová - pripravila návrh možných nominácií rozhodcov pre preteky Slovenského pohára 

potrebný pre individuálne upresnenia s jednotlivými rozhodcami.  

S Grinčová - spracovala kalendár súťaží SP s kombináciou medzinárodných súťaží. Ten bol 

rozposlaný všetkým TŠ a TK na nahlásenie možných účastí. 

 



K bodu 4: 

Problémom pri nomináciách stále ostáva potreba eliminovať konfliktov záujmov vyplývajúci 

z trénerských aktivít rozhodcov a špecialistov. V prípadoch, kedy treba pozývať  viacerých 

špecialistov či rozhodcov tak, aby nerozhodovali v kategóriách, kde štartujú ich pretekári, sa 

navyšuje finančná stránka preteku čo predstavuje problém pre organizátorov. Preto RK 

zdôrazňuje, že treba nahlásiť s dostatočnou  časovou rezervou konflikt tak, aby sa dal 

technický panel či rozhodcovský zbor racionálne upraviť. 

 

 

Zapísala L.Bohunická 

 

 

 

 

 


